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TEACHING

Khotbah Umum

Fokus Pada Saudara
Seiman (Yohanes 13:34-35)
Pdt. Yakub Tri Handoko

Alkitab mengajarkan kita untuk mengasihi sesama
manusia (Mat. 22:39), tidak peduli siapapun dia
(Luk. 10:25-37). Jangkauan kasih ini mencakup
musuh-musuh kita (Mat. 5:44/Luk. 6:27, 35). Tidak
ada seorangpun yang dikecualikan sebagai objek
kasih orang-orang Kristen. Objek kasih sangat
inklusif.
Walaupun demikian, inklusivitas kasih tidak
meniadakan prioritas kasih. Keduanya tidak
perlu dikontraskan seolah-olah bertentangan.
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Alkitab yang sama mengajarkan bahwa kita
harus berbuat baik kepada semua orang, tetapi
terutama kepada kawan-kawan kita seiman
(Gal. 6:10). Semangat yang sama diusung oleh
jemaat mula-mula yang mau berbagi apa saja
yang mereka punya untuk memenuhi kebutuhan
saudara seiman yang berkekurangan (Kis. 2:4445; 4:32-37).
Nasihat dan praktek hidup di atas bersumber
dari ajaran Yesus Kristus sendiri. Dalam teks kita
hari ini Tuhan mengajarkan murid-murid-Nya
untuk saling mengasihi satu sama lain seperti Dia
telah mengasihi mereka sehingga dunia akan
mengenal bahwa mereka benar-benar murid
Tuhan. Dari cara-Nya menjadikan perintah ini
sebagai tanda bagi orang luar untuk mengenali
identitas kita (ayat 35a “dengan demikian semua
orang akan tahu”), kita dapat menarik kesimpulan
bahwa perintah ini berbeda dengan perintah
untuk mengasihi yang lain, misalnya mengasihi
semua orang atau musuh-musuh kita. Ada urgensi
dalam teks ini. Ada prioritas di sana.
Bagaimana kita bisa berfokus pada saudara
seiman dan mengasihi mereka dengan benar?
Teks kita hari ini akan mengajarkan tiga poin
penting tentang mengasihi saudara seiman.
Mengasihi merupakan sebuah perintah
Poin ini sekilas terlihat begitu biasa. Alkitab
memang memberikan begitu banyak perintah
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untuk mengasihi. Mengapa kita perlu menegaskan
kembali di sini? Jawabannya sederhana: karena
kita seringkali tidak benar-benar memahami
kebenaran ini yang sederhana ini.
Jika mengasihi merupakan perintah, hal itu berarti
bahwa mengasihi adalah sebuah tindakan, bukan
hanya perasaan. Diupayakan, bukan muncul
secara spontan. Wujud ketaatan, bukan sekadar
kebiasaan. Pendeknya, kasih itu aktif, bukan pasif.
Contoh paling jelas untuk poin ini adalah
karakteristik kasih di 1 Korintus 13:4-7. Dalam teks
Yunani semua karakteristik tersebut muncul dalam
bentuk kata kerja aktif. Jadi, kasih adalah perasaan
terdalam yang diwujudkan ke luar.
Jika mengasihi merupakan perintah, hal itu juga
berarti bahwa mengasihi merupakan kewajiban,
bukan sebuah pilihan. Kewajiban di sini tentu saja
tidak boleh disamakan dengan keterpaksaan.
Ada orang yang melakukan kewajibannya tanpa
terpaksa. Sebaliknya, ada orang yang dipaksa
untuk melaksanakan apa yang bukan menjadi
kewajibannya. Kewajiban dan keterpaksaan
tidak selalu harus disandingkan. Sebagai contoh,
orang tua berkewajiban untuk merawat dan
menyekolahkan anak, tetapi mereka melakukannya
bukan dengan terpaksa. Sebaliknya, seorang
sandera bisa dipaksa untuk melakukan kejahatan
oleh orang yang menyandera dia, walaupun itu
bukan kewajibannya.
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Kewajiban muncul dari tugas yang diberikan dan
peranan yang dimainkan. Seseorang yang diberi
tugas dan peran memiliki kemungkinan untuk tidak
menjalankannya, tetapi dia tetap tidak memiliki
pilihan. “Pilihan” untuk tidak melaksanakan adalah
pembangkangan atau ketidaktaatan. Kewajiban
tidak menyisakan ruang untuk pilihan.
Mengasihi memiliki patokan
Kita berada di tengah dunia yang sedang
mengalami krisis kasih. Bukan sekadar tidak ada
kasih yang memadai di bumi, tetapi juga ada
kerancuan tentang konsep kasih. Kebingungan ini
terungkap dalam berbagai slogan populer: tidak
menyetujui pandangan orang lain berarti tidak
mengasihi, menyatakan sebuah kebenaran mutlak
dianggap congkak, menilai tindakan orang lain
disamakan dengan menghakimi, dan sebagainya.
Tuhan Yesus bukan hanya memberikan perintah
untuk mengasihi, tetapi Dia juga menjelaskan
bagaimana kita seharusnya mengasihi. Ada
patokan yang diberikan. Kita mengasihi seperti
Dia telah mengasihi kita (ayat 34b “sama seperti
Aku telah mengasihi kamu”).
Patokan seperti inilah yang membuat perintah
tadi layak disebut sebagai baru (ayat 34a “Aku
memberikan perintah baru kepadamu”). Perintah
untuk mengasihi sesama umat perjanjian
sebenarnya sudah ada sejak lama (Im. 19:18 “orang-
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orang sebangsamu…sesamamu manusia”). Hanya
saja, patokan yang ditetapkan tidak seberapa
tinggi. Waktu itu Allah belum menjadi manusia
sebagai puncak wujud kasih-Nya. Kini standar
kasih yang baru sudah ditetapkan.
Seperti apakah wujud konkrit dari patokan
ini? Pertanyaan ini dapat dijawab dengan
memperhatikan konteks Yohanes 13 secara teliti.
Mengasihi seperti Yesus berarti mengasihi saudara
seiman sampai pada akhirnya. Seluruh kisah dan
percakapan di Yohanes 13 dimulai dengan kalimat
“Sama seperti Ia senantiasa mengasihi muridmurid-Nya demikianlah sekarang Ia mengasihi
mereka sampai kepada kesudahannya” (ayat
1b). Yang ditekankan di sini adalah konsistensi,
tidak peduli apapun yang akan terjadi. Yesus
tahu bahwa Yudas akan mengkhianati Dia (13:2).
Dia tahu Petrus akan menyangkali Dia (13:36-38).
Semua ini tidak pernah membatalkan kasih-Nya
kepada murid-murid-Nya.
Mengasihi seperti Yesus berarti merendahkan diri
untuk melayani saudara seiman. Bukan kebetulan
kalau konsistensi kasih Yesus dikaitkan dengan
tindakan pembasuhan kaki (13:4-5). Yesus bahkan
menetapkan tindakan itu sebagai teladan yang
harus diikuti (13:12-15). Bukti kasih tersukar adalah
melepaskan semua kelebihan dan kebanggaan
demi melayani orang-orang yang kelak (pasti)
mengecewakan. Kita membuang semuanya
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tanpa mendapatkan apa-apa. Mengasihi dengan
kesadaran akan disakiti.
Mengasihi
seperti
Yesus
berarti
berani
mengurbankan segalanya demi sesama. Teks kita
hari ini diikuti oleh nubuat Yesus tentang kegagalan
Petrus dalam memberikan nyawanya bagi Dia
(13:36-38). Petrus dengan tepat memahami harga
yang dibayar untuk mengasihi seperti Yesus telah
mengasihi murid-murid-Nya. Harganya mungkin
adalah nyawa. Hanya saja, Petrus masih belum
sanggup untuk melakukannya. Dalam teks yang
lain, Yesus mengulang perintah untuk saling
mengasihi seperti Dia telah mengasihi muridmurid-Nya (15:12), lalu Dia langsung memberikan
keterangan tambahan: “Tidak ada kasih yang lebih
besar dari pada kasih seorang yang memberikan
nyawanya untuk sahabat-sahabatnya” (15:13).
Ayat paralel ini semakin menegaskan apa yang
dimaksud dengan mengasihi seperti Yesus telah
mengasihi.
Mengasihi memiliki tujuan
Perintah untuk saling mengasihi saudara seiman
sekilas terlihat terlalu internal. Kesan yang
ditangkap mungkin malah eksklusif. Kurang
memedulikan orang luar.
Kesan ini akan lenyap ketika kita mengamati tujuan
di balik perintah ini: “Dengan demikian semua
orang akan tahu bahwa kamu adalah muridmurid-Ku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi”
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(ayat 35). Ternyata, perintah ini memiliki tujuan
ke luar. Apa yang ada di antara para murid
menyampaikan pesan kepada orang-orang yang
ada di luar. Atau dengan kata lain, dari pemuridan
mengalir ke luar sebagai kesaksian.
Tanda sebagai murid-murid Yesus Kristus di
sini sangat perlu untuk ditekankan. Sebelum
memberikan
perintah
ini
Yesus
sudah
menginformasikan tentang kematian-Nya (13:3133). Dia bahkan menandaskan bahwa ke tempat
Dia pergi – yaitu ke kayu salib dan surga - muridmurid-Nya belum bisa berada di sana (13:33).
Jika Sang Guru pergi sendiri, bagaimana orangorang lain akan mengenali mereka sebagai
murid-murid-Nya? Bukankah selama ini semua
orang mengenali mereka sebagai murid-murid
karena kebersamaan mereka secara jasmani
dengan Tuhan Yesus? Sang Guru ternyata telah
menetapkan sebuah tanda lain: saling mengasihi
seperti mereka telah dikasihi oleh Guru mereka.
Dengan kata lain, tubuh fisik Tuhan mungkin
tidak selamanya dapat dipandang, tetapi kasihNya masih dapat dilihat dan dirasakan melalui
persekutuan murid-murid Tuhan.
Poin ini tergambar dengan jelas dalam
pernyataan bapa gereja Tertulianus yang hidup
pada akhir abad ke-2 atau awal abad ke-3
Masehi. Dia adalah seorang pembela kebenaran
Kristiani yang gigih dan pandai. Dalam salah satu
tulisannya (Apology 39) Tertulianus mengisahkan
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bagaimana ikatan kasih di antara orang-orang
Kristen telah menjadi daya tarik yang luar biasa
di mata dunia:
Perbuatan-perbuatan kasih yang begitu agung
adalah yang terutama mengarahkan banyak
orang untuk meletakkan sebuah ciri khas kepada
kita: “Lihat,” kata mereka, “bagaimana mereka
mengasihi satu sama lain…bagaimana mereka
bahkan siap untuk mati bagi sesamanya!”
Tidak
ada
peristiwa
menyedihkan
yang
menyebabkan masalah di dalam persaudaraan
kita, [dan] kepemilikan keluarga, yang biasanya
menghancurkan persaudaraan di antara kalian,
justru menciptakan ikatan kebapaan di antara
kita. [Dengan] bersatu dalam pikiran dan jiwa, kita
tidak segan-segan untuk saling membagi harta
duniawi satu dengan yang lain. Segala sesuatu
adalah milik bersama, kecuali isteri-isteri kita.
Persaudaraan seperti ini tidak mungkin ada
jikalau Kristus tidak memulainya. Dia sudah
memberikanbukti kasih terbesar. Kasih itu pula
yang dicurahkan ke dalam hati kita dan yang
memampukan kita untuk membaginya kepada
sesama. Sudahkah kita dilimpahi oleh kasih-Nya?
Siapkah kita membagi kasih-Nya kepada sesama?
Soli Deo Gloria.
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Katekismus
Westminster
Pertanyaan 102:

Apa hukum yang pertama?
•
•

Hukum pertama yang pertama ialah, ‘Jangan
ada padamu allah lain di hadapan-Ku’.
a. Kel 20:3.
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Pokok Doa
Syafaat
1.

Kiranya Tuhan memberikan kesehatan
yang prima, hikmat dan kemampuan
kepada Hamba Tuhan dan seluruh staf yang
melayani di REC.
2. Remaja REC. Doakan para remaja yang
sedang sekolah online, supaya tetap
semangat dan konsentrasi mengikuti
pelajaran. Doakan kehidupan mereka
sehari-hari yang di rumah terus, mereka
juga belajar membantu orang tua lebih giat
lagi. Doakan mereka tetap rajin mengikuti
persekutuan online setiap Sabtu.
3. Berdoa untuk gereja-gereja dalam
mempersiapkan acara Natal di tengah
pandemi Covid-19 supaya acara Natal yang
diadakan secara online dapat memberikan
penguatan, pengharapan kepada jemaat.
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CARE

All About Marriage

Strategi Setan
Memperdaya Hawa
Kebenaran atau Konsekuensi

Dear diary,
Kepala saya terasa pusing. Saya tidak tahu harus
mulai dari mana. Hari ini diawali dengan begitu
sempurna – sama seperti hari-hari lainnya. Seperti
kebiasaan kami, Adam dan saya bangun pagipagi untuk berjalan-jalan bersama Allah…
Pagi ini, tidak ada yang memulai pembicaraan.
Kami hanya menikmati saat-saat kebersamaan
itu… Tiba-tiba, kami mendengar suara yang belum
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pernah kami dengar sebelumnya… Saya tidak tahu
pasti apa yang terjadi pada Allah pada saat itu…
untuk sekejap saya lupa bahwa Adam ada di sana.
Saya merasa bahwa saya sendirian bersama
makhluk yang misterius dan sangat menarik ini.
Percakapan selanjutnya melekat kuat dalam
ingatan saya. Ia mengajukan pertanyaanpertanyaan yang tidak pernah terpikirkan oleh
saya sebelumnya. Lalu ia menawarkan beberapa
hal yang tidak pernah saya miliki sebelumnya.
Bebas dari Allah dan Adam…
Pada mulanya, saya hanya mendengar dan
melihat. Di dalam hati, saya mempertimbangkan,
saya bertanya-tanya dan berdebat. Adam telah
memperingatkan berulang kali bahwa Allah telah
mengatakan bahwa kami tidak boleh makan buah
pohon itu… Saya mendapati diri saya mempercayai
makhluk itu. Kedengarannya sah-sah saja. Akhirnya
saya… mengambil buah itu. Memakannya dan
memberikannya kepada Adam.
Selanjutnya semua terasa kabur. Saya merasakan
sensasi-sensasi di dalam diri saya yang belum
pernah saya rasakan sebelumnya. Kesadaran
yang baru – seakan-akan saya mengetahui rahasia
yang tidak seharusnya saya ketahui. Kegembiraan
dan depresi membaur menjadi satu pada saat
yang sama. Kebebasan. Terbelenggu. Melambung
tinggi. Jatuh. Percaya diri. Takut. Merasa malu.
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Kotor. Sembunyi – saya tidak dapat membiarkan
Dia melihat saya dalam keadaan ini. Sendirian.
Begitu kesepian. Terhilang. Teperdaya.
Setan menipu Hawa melalui kombinasi yang cerdik
dari dusta secara terang-terangan, kebenaran
yang hanya setengah-setengah, dan kebohongan
yang
disamarkan
sebagai
kebenaran.
Ia
memulainya dengan menanamkan benih-benih
keraguan dalam pikiran Hawa mengenai apa
yang sesungguhnya dikatakan Allah, “Tentulah
Allah berfirman...?” (Kej 3:1).
Selanjutnya ia mengarahkan Hawa agar bersikap
sembrono, seakan-akan Allah mengatakan sesuatu
yang sebenarnya tidak Ia katakan. Allah berfirman,
“jangan makan buah dari pohon itu.” Namun,
Hawa mengutip bahwa Allah berfirman, “Kamu
tidak boleh menyentuhnya.”
Setan menipu Hawa dengan membuatnya
mempertanyakan kebaikan, kasih, dan motifmotif Allah. “Benarkah Allah berkata, ’Semua buah
pohon yang ada di taman ini jangan kamu makan
buahnya’?“ tanyanya. Implikasinya adalah: “Apakah
Allah membatasi kebebasan-mu? Kedengarannya
Ia tidak ingin kalian bahagia.”
Selanjutnya Ular menipu Hawa mengenai
konsekuensi apabila ia memilih untuk tidak
mematuhi Allah. Allah berfirman, “Pada saat kamu
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memakannya maka kamu pasti mati” (2:17). Setan
menyangkalnya: “Kamu tidak akan mati” (3:4).
Iblis menggoda Hawa dengan menawarkan semua
keuntungan jika ia mau memakan buah terlarang
itu (3:5). “Matamu akan terbuka”. Ia meyakinkan
Hawa bahwa ia akan menjadi seperti Allah.
Akhirnya, ia berjanji bahwa Hawa akan dapat
memutuskan sendiri apa yang benar dan apa yang
salah. Intinya Setan berkata, “Itu pendapatNya;
engkau dapat membuat keputusan sendiri tentang
apa yang baik dan yang jahat.”
Hawa memakan buah itu. Tetapi bukannya
memperoleh apa yang dijanjikan, ia mendapati
mulutnya penuh dengan cacing-cacing – rasa malu,
bersalah, takut, dan terasing. Ia telah dibohongi –
ia telah diperdaya.
Sejak saat itu sampai sekarang, Setan telah
menggunakan tipu daya untuk mendapatkan
perhatian kita, mempengaruhi pilihan-pilihan kita
dan menghancurkan hidup kita.
Jadi mengapa kita terjebak dalam tipu dayanya?
Salah satu alasan adalah karena Setan biasanya
tidak muncul dalam wujud seekor ular – sebaliknya,
ia menyamar sebagai koran bestseller New York
Times, majalah populer atau film, atau acara
TV, atau lagu hit. Mungkin ia menyamar sebagai
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kerabat atau sahabat yang memberikan nasihat
yang tulus, seorang ahli terapi, atau bahkan
seorang penulis Kristen, pengkhotbah, atau
konselor.
Tanpa memandang apa pun bentuknya, setiap kali
kita menerima masukan yang tidak sejalan dengan
Firman Allah kita boleh yakin bahwa Setan sedang
mencoba untuk menipu dan menghancurkan kita.
Apa yang kita baca atau dengar mungkin terasa
benar – tetapi jika itu bertentangan dengan Firman
Allah, maka itu tidak benar. Jika kita dapat melihat
bahwa buah terlarang itu, buah yang pada
mulanya tampak begitu ranum dan manis, selalu
membawa kita pada kematian dan kehancuran.
STRATEGI PENIPUAN
Untuk alasan-alasan yang tidak dapat kita pahami
sepenuhnya, Setan memilih untuk menyerang
wanita sebagai target dari strategi penipuannya.
Dua kali, rasul Paulus menekankan bahwa wanitalah yang teperdaya: “Hawa diperdayakan oleh
ular itu” (2Kor 11:3); “Bukan Adam yang tergoda,
melainkan perempuan itulah yang tergoda dan
jatuh ke dalam dosa” (1Tim 2:14).
Beberapa teolog percaya bahwa ada sesuatu
dengan cara Hawa diciptakan yang membuatnya
lebih rentan terhadap tipu daya. Yang lainnya
berpendapat
bahwa
karena
Allah
telah
menempatkannya di bawah kepemimpinan
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suaminya, sekali ia melangkah keluar dari
perlindungan spiritual itu, maka ia lebih mudah
diperdaya.
Menurut Kitab Suci, kita bahkan dapat diperdaya
oleh pemimpin spiritual:
Oleh karena kamu melemahkan hati orang benar
dengan dusta,… dan sebaliknya kamu mengeraskan
hati orang fasik, sehingga ia tidak bertobat… –
Yehezkiel 13:22
Mereka menjanjikan berkat dan kasih karunia
Allah bagi orang-orang yang tidak pantas
menerimanya. Mereka mengajarkan orang-orang
untuk membenarkan rasa marah; keegoisan; sifat
tidak bertanggung jawab; dan sifat tidak setia.
Pada saat yang sama mereka membuat “orangorang benar” merasa “sedih” atau bersalah...
BUKA MATA ANDA
Sayangnya, kebanyakan orang – bahkan orangorang Kristen – secara tidak sadar membuka diri
terhadap dusta-dusta itu sehingga mereka bahkan
tidak menyadari bahwa mereka sedang ditipu.
Itulah sifat alami dari tipu daya – membutakan
mata kita sehingga kita tidak dapat melihat bahwa
kita telah dibohongi.
Kita mendengarkan musik, membaca buku-buku
dan majalah, menonton film-film, mendengarkan
nasihat-nasihat, dan menanggapi iklan-iklan
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tanpa bertanya kepada diri sendiri:
“Pesan apa yang terkandung di sini?”
“Apakah ini memang benar?”
“Apakah saya sedang ditipu dengan cara pikir
yang bertentangan dengan Kebenaran?”
Janji Setan kepada Hawa sangat menarik:
“Matamu akan terbuka, dan engkau akan menjadi
seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat” (Kej
3:5). Siapa yang dapat menolak tawaran yang
begitu luar biasa?
Yang membuat tawaran Setan begitu menggoda
dan menipu adalah karena tawaran itu
kelihatannya tidak salah.
Saya mendapati bahwa sangat sedikit orang
Kristen yang dengan serius mempertimbangkan
konsekuensi-konsekuensi
dari
pilihan-pilihan
mereka, dan pengaruhnya di sekitar kita.
Semuanya tampak begitu indah; begitu tanpa
dosa. Namun kita berakhir dalam relasi yang
saling menghancurkan, terlibat utang, rasa marah,
frustrasi, terperangkap. Kita telah tertipu. Kita jatuh
dalam dosa karena percaya pada dusta.
-------------------Cuplikan Bab Satu – bagian I: DASAR-DASAR
Lies women believe – Nancy Leigh DeMoss
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TEACHING

Q&A

Apa Yang Salah Dengan
Slogan “Jadilah Dirimu
Sendiri!”?
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

Internet, terutama media sosial, menyediakan
begitu banyak informasi. Nyaris apa saja sudah
tersedia di sana. Dengan mudah semua orang
bisa mendapatkannya.
Sayangnya tidak semua yang tersedia benarbenar berisi kebenaran. Maklum, siapa saja
berhak untuk melakukan unggahan tanpa
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saringan. Alhasil banyak slogan populer yang
justru menyesatkan. Karena terkenal, banyak
orang menganggap slogan-slogan itu sudah
pasti benar. Apa yang wajar diidentikkan dengan
apa yang benar.
Salah satu slogan populer yang perlu dikaji
ulang adalah “Jadilah dirimu sendiri!” Apakah
pada dirinya kalimat ini salah? Tentu saja tidak!
Semua tergantung pada konteks pemakaian
dan pemahaman orang yang memakainya.
Jika slogan ini dijadikan sebuah nasihat agar
seseorang tidak iri hati atau terintimidasi dengan
kehebatan atau keberhasilan orang lain, slogan
ini “mungkin” mengandung kebenaran tertentu di
dalamnya. Walaupun demikian, dalam banyak
kasus, kalimat ini memang diucapkan dengan
konsep yang tidak benar.
Yang terutama, slogan ini bertabrakan dengan
natur manusia yang berdosa. Setiap kali saya
mendengarkan nasihat “Jadilah dirimu sendiri!”
saya bertanya-tanya: “Diri seperti apa yang
dimaksud?” Mengikuti kata hati? Hati seperti
apa yang perkataannya perlu diikuti? Saya
tahu kebobrokan dan kehancuran dalam diri
saya. Ada momen-momen tertentu saya bahkan
begitu kecewa dan tidak bisa menerima diri saya
sendiri. Kalau bukan karena Injil Yesus Kristus
yang melaluinya saya diterima apa adanya, saya
mungkin sudah sedemikian jijik dan tidak bisa
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memaafkan diri saya. Saya tidak ingin menjadi
diri saya sendiri! Saya ingin menjadi versi saya
yang lebih baik (di mata Tuhan).
Kedua, slogan ini juga seringkali disamakan
dengan sikap cuek terhadap omongan orang
lain. Jadi diri sendiri berarti berbuat apa saja
yang menyenangkan diri sendiri, tanpa peduli
dengan perkataan orang lain. Sekali lagi, di balik
slogan ini ada arogansi tersembunyi bahwa
manusia mampu untuk memilih sendiri apa yang
baik bagi dirinya. Ini jelas dosa yang sangat
tua. Hawa terkecoh dengan godaan Iblis yang
menawarkan otonomi moral seperti ini (Kej.
3:4-6). Keberdosaan dalam diri kita seharusnya
menyadarkan kita bahwa kita membutuhkan
masukan dan bantuan orang lain. Kita tidak selalu
objektif dan tepat dalam menilai diri sendiri.
Ketiga, slogan ini seringkali dijadikan wujud
otentisitas yang semu dan keliru. Para penganut
slogan ini dengan bangga menganggap diri
mereka otentik: berani tampil apa adanya, tidak
ada yang ditutup-tutupi. Persoalannya, kita sendiri
seringkali tidak benar-benar memahami diri
sendiri. Sebagai contoh, pada saat kita melakukan
sebuah tindakan di area abu-abu (dalam arti
“bisa diperdebatkan sebagai kebajikan atau
kesalahan”), hati kita pasti bergulat bergitu rupa
untuk mengikuti suara hati yang mana. Ketika kita
ingin menjadi otentik, kita otentik terhadap suara
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hati yang mana? Contoh lain, dalam banyak
kasus orang menyadari tindakannya keliru, tetapi
dia memilih untuk membanggakan hal itu. Nah,
ketika dia mencoba menjadi otentik, dia otentik
kepada bagian diri yang mana?
Terakhir, slogan ini tidak bisa dihidupi secara
konsisten. Jika semua orang meyakini dan
menghidupi versi otentisitas seperti di atas, dunia
akan berada dalam kekacauan yang besar.
Jika atas nama otentisitas maka apapun yang
dilakukan adalah benar, dunia akan hancur
berantakan. Bayangkan seorang teroris yang
mengikuti suara hatinya yang sudah dibentuk
oleh ideologinya yang salah. Dia merasa
bahwa ideologinya memberi pembenaran
untuk memusnahkan nyawa banyak orang. Dia
hanya mengikuti suara hati dan keyakinannya.
Akankah kita akan memuji “otentisitasnya”?
Seandainya tindakan teroris ini menimpa Si
X yang mengadopsi slogan “Jadilah dirimu
sendiri!” apakah Si X juga akan menghargai versi
otentisitas teroris tadi?
Di samping itu, tidak ada manusia yang benarbenar hidup secara otentik, dalam arti mengikuti
suara hati sepenuhnya, tanpa tekanan dari luar.
Kita perlu memahami bahwa suara hati tidak
netral. Ada banyak faktor yang turut membentuk
hati dan keyakinan seseorang. Ketika seseorang
menganggap dirinya “otentik dengan suara hati,”
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dia sebenarnya terkondisikan oleh faktor-faktor
penentu di balik sikap itu. Bahkan ketika dia ikutikutan tren untuk menjadi diri sendiri, dia sedang
gagal menjadi pribadi yang otentik (menurut
versi dia). Dia terpengaruh oleh tekanan dari luar.
Di dalam Injil Yesus Kristus Allah menawarkan
otentisitas yang sejati. Kita tidak perlu berpurapura dan ingin tampil sempurna. Kita bisa
menjadi diri kita yang sebenarnya, dengan semua
kehancurannya. Namun, kasih karunia Allah tidak
hanya mau menerima kita apa adanya. Itu bukan
kasih. Itu tanda menyerah. Allah tahu bahwa kita,
dengan anugerah dan kuasa-Nya, bisa menjadi
pribadi yang lebih baik. Allah tidak hanya
menerima kita apa adanya, tetapi dia juga ingin
mengubahkan kita menjadi seperti Anak-Nya.
Itulah kasih karunia yang utuh! Soli Deo Gloria.
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TEACHING

Doctrine Does Matter

Apakah Anugerah Itu?

Sumber : Apakah Anugerah Itu? (Sean Michael Lucas)

(Lanjutan tgl 25 Oktober 2020)
ALASAN UNTUK ANUGERAH ALLAH
Akan datang saatnya ketika Kristus akan mengisi
semua dalam semua. Pada akhir zaman, di
langit yang baru dan bumi yang baru, kita akan
menikmati kehadiran Allah dan Kristus sendiri
akan menjadi terangnya ( Why. 21:22-23). Di
langit yang baru dan bumi yang baru itu,semua
ketidakadilan akan dibuat menjadi benar; semua
kematian akan dihilangkan; dosa tidak lagi akan
berkuasa; dan ciptaan itu sendiri akan menikmati
kebebasan dari anak-anak Allah. Sementara itu,
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pada saat kita hidup dalam terang dari siapa kita
di dalam Kristus, pada saat kita hidup sebagai
ciptaan baru, pada saat kita menjalankan
pekerjaan-pekerjaan baru yang telah disiapkan
Allah sejak dunia dijadikan, kita melayani sebagai
tanda dan agen bagi tujuan yang untuknya Allah
menciptakan dunia – Kristus mempersatukan
segala sesuatu dalam diri-Nya sehingga Ia
dapat menjadi semua dan seluruh dunia akan
memuliakan dan menikmati Dia selamanya.
Ini berarti bahwa Allah dalam anugerahNya secara mendasar berkomitmen untuk
menjungkirbalikkan kejahatan dan keburukan
yang
telah
dihasilkan
oleh
dosa
dan
memulihkannya ke dalam keindahannya yang
semula. Vokalis utama dari band rock U2, Bono,
telah mengamati dengan baik bahwa inilah yang
membuat anugerah berbeda dengan karma.
Pada pusat semua agama adalah karma- “apa
yang Anda keluarkan akan kembali kepada Anda.”
Tetapi pada pusat kekristenan ada anugerah:
“ Seiring dengan hal itu datang gagasan yang
disebut anugerah yang membalikkan semua
kepercayaan bahwa ‘ apa yang Anda tabur, itulah
yang akan Anda tuai. ‘ anugerah menentang
penalaran dan logika. Kasih menyala, jika Anda
suka, konsekuensi dari tindakan –tindakan Anda...
Aku berpegang pada Anugerah. “ 12
Pada

akhirnya,

itulah yang

dilakukan

oleh
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anugerah Allah. Dalam perkenanan –Nya
yang tidak layak kita terima dan diberikan
tanpa paksaan, Allah membawa kita, dalam
keadaan hancur berantakkan dan buruk rupa,
dan Ia mengubah kita menjadi ciptaan yang
indah, ciptaan baru. Ia mencurahkan kekayaan
anugerah-Nya atas kita melalui dan dengan
Yesus Kristus, dan Ia memanggil kita ke dunia
untuk hidup dengan cara yang baru dan
berbeda, sehingga seluruh dunia pada akhirnya
akan bertelut kepada Raja Yesus dan berkata, “
Saya memuji Raja ini karena, oleh anugerah-Nya,
Ia membuat keindahan dari hal-hal buruk.” Dan
semua ini adalah untuk pujian anugerah-Nya
yang mulia – puji syukur kepada Allah!
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TEACHING

Do You Know?

Daud Benci Orang
Timpang dan Orang Buta
(2 Samuel 5:8)
Ev. Nike Pamela, M.A.

(Lanjutan tgl 25 Oktober 2020)
Pada akhirnya kita harus menyimpulkan bahwa
kata w’yigga batsinnor artinya tidaklah diartikan
secara literal kata per kata melainkan dipahami
sebagai sebuah ungkapan (figuratif) yang
disampaikan Daud yang kepada pasukannya
yang intinya berkata ‘seranglah orang-orang buta
dan timpang’. Dengan mengambil arti figuratif
ini, maka akan lebih mudah memahami ucapan
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Daud, yaitu Daud menyuruh pasukannya untuk
menyerang orang-orang buta dan timpang
karena pintu kota Yerusalem tidak akan bisa
dikalahkan jika mereka masih tetap menghalanghalangi Daud dan pasukannya untuk masuk.
Pemahaman figuratif kata w’yigga batsinnor juga
akan sangat membantu memahami versi lain
dari kitab Tawarikh. Untuk menyerang orangorang buta dan timpang itu bukanlah perkara
yang mudah sehingga Daud harus memberikan
semacam sayembara dan hadiah bagi orang
pertama yang berhasil menaklukkan penduduk
Yebus; dalam hal ini musuh pertama yang dihadapi
mereka adalah mengalahkan orang-orang buta
dan timpang itu. Alkitab tidak menjelaskan secara
rinci apa yang dilakukan orang-orang buta dan
timpang itu yang membuat Daud dan pasukannya
tidak gampang menghadapi mereka. Mungkin
mereka memberikan semacam kutukan kepada
Daud dan pasukannya yang justru membuat takut
pasukan Daud. Namun Yoas berani menyerang
orang-orang buta dan timpang itu (tidak
dijelaskan bagaimana cara yang dilakukan Yoas)
dan dengan berhasil menyerang orang-orang
buta dan timpang berarti Yoas juga berhasil
memasuki pintu kota Yerusalem dan membuka
jalan masuk penyerangan pasukan Daud
terhadap kota Yerusalem. Di sinilah yang menjadi
inti permintaan sayembara yang dilakukan Daud
terhadap pasukannya, yaitu membuka jalan bagi
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pintu masuk kota Yerusalem.
Orang-orang buta dan orang-orang timpang
tidak boleh masuk bait
Masalah selanjutnya dari versi 2 Sam. 5 tidaklah
berhenti selesai sampai kita berhasil memahami
kata w’yigga batsinnor itu. Selanjutnya muncul
ungkapan yang merupakan konsekuensi dari
bagian sebelumnya: Sebab itu orang berkata:
“Orang-orang buta dan orang-orang timpang
tidak boleh masuk bait.” Kembali lagi, bagian ini
menimbulkan berbagai penafsiran sehubungan
dengan kata Ibrani bayit. Secara umum kata
Ibrani bayit berarti ‘rumah atau tenpat tinggal’.
Tetapi beberapa terjemahan bahasa Inggris
menerjemahkan kata ini secara berbeda
Therefore it is said, “The blind and the lame
shall not come into the house” (ESV, JPS, KJV
(N), NASB, RSC (N),
Therefore they say, The lame and the blind
shall not enter into the house of the Lord (LXE)
That is why they say, “The`blind and lame’ will
not enter the palace” (NIB)
That’s why people say, “Those who are ‘blind
and disabled’ won’t enter David’s palace” (NIV,
NIRV)
(Hence the saying: the blind and the lame may
not enter the Temple) (NJB)
That is why they say: “No one who is blind or
lame may enter the House” (TNK)
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Dalam hal ini LAI mengambil terjemahan yang
sama dari New Jerusalem Bible dan terjemahan
Septuaginta (LXE) yaitu dengan menerjemahkan
dan memahami kata Ibrani bayit itu bait atau
bait Allah. Sedangkan versi terjemahan lainnya
memahami kata Ibrani bayit dengan ‘the house’
atau ‘the palace’. Jika memang kata Ibrani bayit
dalam bagian ini diterjemahkan dengan ‘rumah’,
maka rumah siapakah atau rumah manakah yang
dimaksud? Jika kata Ibrani bayit dalam bagian ini
diterjemahkan dengan ‘bait atau bait Allah’, apa
hubungan peristiwa ini dengan bait (atau bait
Allah) yang bahkan belum ada saat peristiwa ini
terjadi? Jika kata Ibrani bayit dalam bagian ini
diterjemahkan dengan ‘istana (Daud)’, hal ini juga
menimbulkan keberatan karena istana Daud pun
belum didirikan. Jadi apa yang dimaksud dengan
kata Ibrani bayit dalam bagian ini ?

Bersambung…………….
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MISSION

BAB I : Memahami
Panggilan Misi
(Diambil dari buku “Panggilan Misi” dengan judul asli
“Misionary Call: Find your Place in God’s Plan for the
World, 2008, David Sills, penerbit Momentum)

Amanat Kristus
Tentu saja, suatu kesadaran akan perintah Kristus,
seharusnya memotivasi setiap orang Kristen
yang sungguh-sungguh. Yesus memerintahkan
kita untuk pergi dan memuridkan orangorang dari berbagai suku di duni dalam Matius
28:18-20. Tetapi, bukankah kita telah selesai
mengerjakannya sekarang? Bukankah kita
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telah memenangkan orang-orang bagi Kristus.
Dengan cara melatih murid-murid, mendirikan
gereja-gereja di setiap Negara dalam 2000
tahun terakhir ini? Kita juga sering berpikir
bahwa perintah untuk memberitakan Injik kepda
setiap bangsa ini, seolah-olah batas-batas
geopolitics dalam peta dunia, seperti yang
dikatakan Yesus (Yerusalem, Yudea, Samaria
sampai ke Ujung bumi). Dalam versi asli, tentang
Amanat Agung, perintah untuk menjadikan
murid-murid adalah panta ta ethne. Panta
adalah kata yang artinya “semua”, dan ta adalah
artikel definit(seperti “the”), dan ethne adalah
kata yang kita terjemahkan menjadi “bangsabangsa”; kata etnik sangat jelas terkadung dalam
kata ini. Kata ini muncul berulang kali dalam PB,
dan karena Alkitab biasanya menerjemahkan
kata ini sebagai bangsa-bangsa, banyak orang
mengasumsikan bahwa Allah memandang
ke bawah dari sorga dan melihat garis-batas
hitam tebal di sekeliling bidang-bidang tanah
yang luas bernama benua, yang ada di atas
bumi. Meskipun tentu saja penggambaran yang
berlebihan, banyak strategi dan prioritas misi
yang tidak merefleksikan penekanan Yesus, ketika
Ia berbicara mengenai Amanat Agung.
Yesus memberikan perintah kepada kita, gereja
sebagai kekuatan misi, dan janji bahwa Ia akan
menyertai kita dalam usaha penggenapan
perintahNya. Amanat AgungNya mirip dengan
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perintah berperang kepada Yosua. Setelah 40
thun mengembara di padang belantara, Allah
menyatakan kepada Musa, bahwa dia tidak akan
memasuki Tanah Perjanjian dan memerintahkan
agar dia menunjuk Yosua sebagai pemimpin
berikutnya bagi Israel. Amanat yang diemban
Yosua adalah untuk memimpin bangsa itu
menyeberang Sungai Yordan menuju Kanaan,
dan menaklukkan setiap jengkal tanah di sana.
Sampai Yosua tua, Allah berkata kepadanya,
“Engkau telah tua dan lanjut umur, dan dari
negeri ini masih banyak yang belum diduduki.”
Allah selama ini setia untuk menyertai dia dalam
penggenapan amanat itu. Tetapi herannya,
Yosua tidak dapat menyelesaikan apa yang
Allah perintahkan semasa hidupnya. Sebelum
kita menghakiminya, kita harus ingat bahwa kita
telah menjalankan amanat kita selamat lebih
dari 2000 tahun, dan banyak dari “tanah itu”
yang belum kita kuasai…..
Beberapa orang mungkin berkata, bahwa ini
bukan perbandingan yang adil, alasan kita
belum menyelesaikan amanat kita, karena
saat ini kita hidup dalam dunia yang memusuhi
Injil, di mana banyak Negara harus dijangkau.
Lebih jauh lagi, alasannya adalah jumlah kita
sedikit dibandingkan dengan pemeluk agamaagama lain di dunia. Bagaimanapun, sulit sekali
membayangkan mengapa kita masih belum
berhasil menjangkau sepertiga jumlah manusia
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di dunia ini dengan Injil.
Pada tahun 1896, di Atlanta, Georgia, seorang
pria sedang bekerja di laboratoriumnya,
mencampurkan air, perasa dan gula. Ia
menemukan sebuah minuman yang dinamainya
Coca Cola. Dia hanya mengeluarkan 70 dolar
untuk mengembangkan dan memasarkan
produknya pada tahun pertama, dan ia hanya
menghasilkan 50 dolar. Mengalami kerugian 20
dolar, yang pada tahun itu merupakan kerugian
yang cukup besar. Meski demikian, ia melanjutkan
penjualan produknya. Beberapa tahun kemudian,
mereka mengembangkan suatu proses untuk
memasukkan minuman tersebut ke dalam botol
agar orang-orang dapat menikmatinya di
manapun mereka berada. Minuman tersebut
mulai terkenal. Hari ini, setelah 112 tahun, 94 %
orang-orang di dunia mengenal produk dan
logo Coca Cola.

Bersambung……….
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F A M I LY F E L L O W S H I P

Senin, 02 November 2020

Komitmen

Bacaan : Amsal 18:24
Salah satu fenomena yang paling jelas
dalam menunjukkan arti dari komitmen
adalah pernikahan. Intisari dari sebuah acara
pemberkatan bukanlah gaunnya, musiknya,
kuenya, atau dekorasinya, melainkan janji yang
diucapkan oleh kedua mempelai. Di tengah
dunia yang selalu berubah dan keadaan yang
tidak stabil, komitmen adalah sebuah “pulau
kecil kepastian”, kata seorang teolog. Janji yang
diucapkan itu kemudian diterima dengan iman,
dan saat janji itu terus ditepati, maka kedekatan
dan kebahagiaan menjadi buah yang dipetik
dari relasi tersebut.
Alasan mengapa kita tergerak untuk membuat
komitmen adalah karena kita diciptakan menurut
gambar Allah yang membuat dan menjaga
komitmen. Allah misalnya membuat perjanjian
dengan Nuh, Abraham, dan bangsa Israel. Maka
dari segala ciptaan Tuhan, hanya manusia yang
dapat berjanji dan berkomitmen. Hidup yang
diwarnai dengan komitmen yang benar – memilih
pasangan, teman, pelayanan – akan mengasah
kita dan memperkaya hidup kita.
Bagaimana komitmen anda hari-hari ini dalam

36

E-Magazine
01 Nov 2020

relasi dengan saudara seiman? Bagaimana
komitmen anda kepada gereja dimana Tuhan
letakkan? Bagaimana komitmen anda kepada
pelayanan yang Tuhan percayakan? Di tengah
kondisi yang sulit dan tidak pasti, dapatkan
anda setia kepada komitmen anda untuk
tertanam dalam tubuh Kristus? Lihat kepada
Yesus yang setia menjaga komitmen-Nya untuk
menyelamatkan kita orang berdosa. (EW)
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F A M I LY F E L L O W S H I P

Selasa, 03 November 2020

Fokus pada
Saudara Seiman

Bacaan : Yohanes 13:34-35
Dua orang anak yang diberi pesan oleh
orangtuanya untuk tidak boleh saling bertengkar
mungkin akan mematuhi pesan tersebut, namun
ketika mereka berdua meninggalkan rumah
orangtuanya untuk menikah atau kuliah di luar
kota/negeri, mereka belum tentu menaati pesan
orangtuanya. Hal ini merupakan natur dosa
manusia dan hal inilah yang mungkin terjadi
di antara para murid Kristus yang akan segera
ditinggalkan oleh-Nya (Yoh. 13:31-33). Oleh karena
itu, Kristus memberi perintah kepada mereka
untuk “saling mengasihi” (ay. 34a). Kata “saling”
menunjukkan ada unsur timbal balik, yaitu saya
mengasihi orang lain dan orang lain mengasihi
saya. Unsur timbal balik ini menunjukkan bahwa
fokus kasih bukan pada diri kita, tetapi pada
orang lain yaitu saudara seiman. Fokus kepada
saudara seiman menuntut orang percaya untuk
menganggap saudara seimannya sebagai
pribadi yang juga ditebus Kristus dan beriman
yang sama, meskipun memiliki berbagai
perbedaan yang tidak terlalu penting (seperti
ras, status ekonomi, jenis kelamin, usia, dll)
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sekaligus menempatkan kebutuhan mereka di
atas kebutuhan kita sendiri (Colin G. Kruse, John,
293). Hal ini tidak mudah karena zaman kita
diwarnai oleh beberapa orang yang egois yang
berkata, “kasih,” tetapi ujung-ujungnya berfokus
kepada pemuasan diri. Pdt. Yakub Tri Handoko
pernah bercerita bahwa beliau dijamu oleh rekan
pendeta yang mengundang beliau berkhotbah
di suatu gereja dan beliau sungkan, namun
pendeta ini berkata kepada beliau bahwa beliau
tidak perlu sungkan karena ketika ia melayani
pengkhotbah tamu, ia akan diberkati oleh Tuhan.
Fokus kepada saudara seiman di dalam kasih
didasarkan pada teladan Kristus sendiri yang
mengasihi orang percaya (ay. 34b). Banyak
orang non-Kristen berkoar-koar tentang “kasih,”
namun alasan di baliknya adalah karena kita
adalah makhluk sosial. Melampaui konsep
dunia tersebut, Kristus mengajarkan bahwa
saudara seiman harus saling mengasihi karena
Kristus yang memerintahkannya sendiri sudah
mengasihi mereka (ay. 1-17) bahkan sampai
mati menebus dosa mereka (1Yoh. 4:9-11).
Sebagaimana Ia mengasihi mereka dengan
mengorbankan nyawa-Nya bagi mereka, kita
pun juga harus berani berkorban bagi sesama
saudara seiman. Misalnya, kita bisa menanyakan
kabar mereka atau ketika kita mendengar kabar
dari mereka bahwa salah satu orangtua mereka
sakit, maka kita dapat mendoakan mereka baik
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secara langsung dengan mereka atau di dalam
doa pribadi kita sendiri.
Ketika kita saling mengasihi di dalam satu tubuh
Kristus, tindakan kita memberkati orang lain yang
belum percaya, sehingga mereka dapat melihat
tindakan kita dan mereka dapat membenarkan
identitas kita sebagai murid-murid Kristus (Yoh.
13:35). Ini berarti kasih sejati menjadi penanda
bagi orang-orang non-Kristen bahwa kita
sungguh-sungguh murid Kristus sejati. Sudahkah
kita saling mengasihi? Amin. (DTS)
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F A M I LY F E L L O W S H I P

Rabu, 04 November 2020

Jauhi Keinginan Daging
Bacaan : 1 Raja-Raja 21:1-16

Setiap orang memiliki keinginan dalam dirinya,
ini hal yang wajar. Walau demikian, tidak semua
keinginan harus diwujudkan, butuh hikmat Tuhan
untuk milah-milah apakah keinginan tersebut
bersifat daging yang artinya keinginan tersebut
berpusat pada diri sendiri atau bersifat roh
yang berpusat pada yang berpusat pada Allah?
Keinginan roh yang direalisasi tentu hasilnya
akan
mempermuliakan
Tuhan,
sementara
keinginan daging yang direalisasikan berujung
pada kekecewaan, depresi bahkan kebinasaan.
1 Raja-Raja 21:1-16 menceritakan mengenai
kelakuan atau tindakan seorang raja Samaria
(Israel Utara) yang bernama Ahab dan Istrinya
Izebel mewujudkan keinginannya untuk memiliki
kebun anggur Nabot dengan cara yang keji, yakni
membunuh Nabot dengan jalan membuat suatu
konspirasi jahat yang di skenarioi Izebel. Mereka
memiliki keinginan. Terlihat sang raja memiliki
prinsip bahwa apapun yang dia inginkan harus
terwujud. Terlihat ketika keinginannya ditolak oleh
Nabot, sang raja sangat tidak terima. Didukung
oleh sang istri yang jahat mereka mendapatkan
yang raja inginkan walau dengan cara yang
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keji. Bagaimana dengan hasil akhir dari kisah
ini? Mereka akhirnya berurusan dengan Tuhan
sendiri Sang hakim agung. Tuhan berkata
“Sesungguhnya,
Aku
akan
mendatangkan
malapetaka kepadamu, Aku akan menyapu
engkau dan melenyapkan setiap orang laki-laki
dari keluarga Ahab...”
Hati- hati dengan semua keinginan kita. Ujilah
setiap keinginan yang ada. Pastikan bahwa
keinginan saudara bersifat roh bukan daging.
Berpusat pada kepentingan Allah bukan pada
hawa nafsu pribadi. Mari terus menerus arahkan
hati dan pikiran kita pada hal yang kudus, yang
mulia dengan demikian kita hanya akan tertarik
pada hal-hal yang menyenangkan Tuhan saja.
(NL)
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Kamis, 05 November 2020

Membagikan Kasih Ilahi
Bacaan : Yohanes 13:34-35

Perintah “saling mengasihi” merupakan salah
satu perintah yang diberikan kepada para
murid menjelang hari-hari akhir Tuhan Yesus
sebelum ditangkap. Kepada mereka, Tuhan
Yesus akan segera mempercayakan sebuah
misi ; memberitakan Injil. Tuhan Yesus berbicara
dengan lembut, namun mendesak. Perintah yang
sangat spesifik. Mungkin perintah paling jelas dan
paling langsung adalah ini: “Saling mengasihi”.
Sementara di tempat lain Yesus mengajarkan
bahwa murid-muridnya harus mengasihi semua
orang, bahkan musuh mereka, di sini Yesus
mengatakan kepada para pengikutnya bahwa
mereka harus saling mengasihi. Beginilah cara
dunia melihat dan memahami pesan kasih Tuhan
melalui para pengikut-Nya.
Ketika kita bergereja, mungkin kita tahu ada
banyak tantangan dari perintah ini. Mengasihi
sesama orang percaya bisa jadi sulit. Perbedaan
teologi, budaya, gaya hidup, gaya ibadah, dan
banyak hal lainnya dapat menimbulkan konflik
dan perpecahan di antara umat Kristiani. Namun
Yesus berkata bahwa dunia akan mengetahui
bahwa kita adalah orang Kristen bukan karena
keseragaman pemikiran atau praktek kita, tetapi
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oleh kasih kita satu sama lain, yang berasal dari
Tuhan (lihat 1 Yohanes 4: 7-21).
Kabar baiknya adalah bahwa kasih yang
diperintahkan untuk kita bagikan bukan berasal
dari kita sendiri. Roma 5: 5 memberi tahu kita,
“Kasih Tuhan telah dicurahkan ke dalam hati kita
melalui Roh Kudus.” Dengan kata lain, semakin kita
membuka hati untuk menerima cinta kasih Tuhan,
semakin kita mampu untuk saling mengasihi.
Adakah saudara seiman yang hari ini Anda akan
menunjukkan kasih Anda kepadanya. Kiranya
Tuhan menolong kita untuk menunjukkan kasih
kepada semua saudara dan saudari kita di
dalam Kristus.(HK)
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Jum’at, 06 November 2020

Kukasihi Kau
dengan Kasih Tuhan
Bacaan : 1 Yohanes 3:11-18

Bapa ibu saudara, masa pandemi belakangan
ini memaksa kita untuk bekerja dan studi
dalam rumah. Untuk orang-orang yang tinggal
bersama keluarga, kesempatan untuk berjumpa
dengan anggota keluar semakin sering. Namun
seringnya berjumpa antar anggota keluarga
dalam satu hari, tidak membuat satu keluarga
ini menjadi semakin akrab. Malah menjadikan
sebuah keluarga lebih rentan terhadap konflik.
Tidak hanya berhenti pada konflik, bahkan konflik
tersebut bisa menuju perceraian. Dan itu terbukti
dengan angka perceraian yang meningkat
akibat pandemi. Semua hal ini membuktikan
bahwa mengasihi orang lain merupakan sebuah
tindakan yang sulit.
Bapa ibu saudara, dalam bagian firman Tuhan
yang dibaca hari ini, kita melihat bahwa seorang
yang sudah menerima kasih Kristus akan
mengasihi sesamanya. Dalam bagian ini juga
digambarkan bagaimana Kristus yang sudah
mengasihi setiap kita hingga memberikan diriNya
untuk kita. Kristus sudah mengasihi kita yang
tidak layak dikasihi itu seharusnya mendorong
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dan memampukan kita untuk bisa mengasihi
sesama kita. Karena melalui kasih Kasih Kristus
kita melihat bagaimana mengasihi, melalui kasih
Kristus kita juga mengalami kasih itu. Sehingga
kita tau mengasihi sesama kita. Dan walaupun
mengasihi sesama kita itu sulit, Kristus yang
sudah mengasihi kita sejak kita masih berdosa
menghibur dan menguatkan kita untuk tetap
mengasihi dengan benar sebagaimana Kristus
mengasihi kita.
Bapa ibu saudara sekalian, mengasihi sesama
memang bukanlah sebuah hal yang mudah.
Namun kasih Kristus di atasa kayu salib
seharusnya menguatkan kita dan mendorong
kita untuk mengasihi sesama kita. Marilah kita
meminta untuk terus dapat dibuat sadar akan
kasih Kristus supaya kita bisa mengasihi sesama
kita sebagaimana Kristus mengasihi kita. (EG)
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Sabtu, 07 November 2020

Apa yang Terbaik

Bacaan : Kisah Para Rasul 7:55-56

Membayar harga adalah kehormatan bagi
setiap orang yang dipilih Allah untuk melayani
jemaat. Ada banyak jenis pengorbanan yang
bisa kita berikan saat melayani Allah. Stefanus
telah memberikan hal yang sangat besar dalam
hidupnya. Pertama dia hidup di dalam Tuhan. Ini
tidak disangsikan lagi oleh kesaksian Alkitab yang
telah menyebutkan bahwa dia adalah pribadi
yang penuh dengan Roh Kudus. Artinya kehidupan
Stefanus senantiasa dipimpin oleh Allah. Di siap
membayar konsekuensi menjadi pelayan Tuhan.
Karena itu, pelayanan harus berorientasi pada
kehendak Allah untuk pertumbuhan tubuh Kristus
yang dilaksanakan dalam kehidupan penuh
ketundukan untuk dipimpin dan memiliki relasi
dengan Tuhan sebagai komitmen iman kita.
Pengorbanan stefanus selanjutnya adalah rela
memberikan nyawanya sebagai komitmen
menjadi pengikut dan pelayan Tuhan. Dia dibenci
bahkan harus mati karena imannya. Dia adalah
martir Allah. Karena itu, pada saat kita dipanggil
melayani jemaat bukan berarti harus mengalami
hal yang telah dialami Stefanus. Menjadi martir
bukan tujuan utama kita. Mungkin aniaya dan
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mengorbankan jiwa demi iman dan pelayanan
bisa terjadi pada kita tetapi maksudnya adalah
persembahan terbaik merupakan persembahan
yang berasal dari kesadaran penuh tentang
konsekuensi menjadi pengikut Kristus yang harus
rela memberikan segalanya untuk kerajaan Allah.
Jika kita sadar bahwa konsekuensi dari komitmen
mengikut Kristus dan melayani Tuhan adalah
kerelaan memberikan apa yang terbaik dan hal
yang paling berarti bagi kita, apakah hal terbaik
pada kita yang akan kita persembahkan kepada
Tuhan? Apakah persembahan terbaik itu adalah
dampak dari kasih kita kepada Allah karena
kualitas rohani yang senantiasa dipimpin Roh
Kudus? Percayalah bahwa persembahan itu tidak
akan sia-sia. Alkitab dalam akhir hudip Stefanus:
“Tetapi Stefanus, yang penuh dengan Roh Kudus,
menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah
dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu
katanya: “Sungguh, aku melihat langit terbuka
dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan
Allah.”(YDI)
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Agenda Minggu Ini
Hari/Tgl

Senin

02 Nov ‘20

Pukul
05.00
23.00
18.30

Rabu
04 Nov ‘20

19.00

Keterangan
Siaran rohani “Grace Alone”
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M
di Radio Bahtera Yudha , 96,4 FM
Siaran rohani “Grace Alone”
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M
di Radio Bahtera Yudha , 96,4 FM
PembinaanJemaatmodul2“GerejaYang
Menggerakkan Jemaat”
Oleh: Ev. Heri Kristanto (DILIBURKAN)
Latihan Musik KU 3
HUT: Bp. Hendriyanto Tjong

Kamis
05 Nov ‘20

18.30

Pembinaan Jemaat modul 2 “Gereja
Yang Menggerakkan Jemaat”
Oleh: Pdt. Yohanes Dodik Iswanto
(DILIBURKAN)

19.00

Latihan Musik KU 1 dan KU 2
HUT: Sdri. Erista Mariana Pardede
HUT: Ibu Herlin Soraya
HUT: Bp. Kevin Tjoanda
HUT: Bp. Robin Ignatius Chandra

Jum’at
06 Nov ‘20

HUT: Bp. Robin Ignatius Chandra
HUT: Anak Zoe Fide Nathanael
Kristanto
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06.30

Doa Pemuridan (DOA DIRUMAH)

18.00

Persekutuan Pemuda REC Kutisari
(IBADAH DIRUMAH)

18.00

Persekutuan Pemuda REC MERR
(IBADAH DIRUMAH)

22.00

Siaran rohani “Grace Alone”
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M
di Radio Mercury, 96 FM
HUT: Anak Vania Belicia Wattimury
HUT: Ibu Novida Fitria Lassa
HUT: Bp. Hariadi
HUT: Bp. Hendri Kwitianus
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Tema

Pdt. Yakub Tri Handoko

Fokus pada saudara seiman (Yohanes 13:34-35)

IBADAH LIVE STREAMING SELURUH CABANG REFORMED EXODUS COMMUNITY
pk. 08.00 | 10.00 | 17.00

Pengkhotbah

KU 1 | 08.00 WIB | https://youtu.be/rtdXMslRric
KU 2 | 10.00 WIB | https://youtu.be/YtcPUTDAe0g
KU 3 | 17.00 WIB | https://youtu.be/lbxjwPWS19k

IBADAH MINGGU
08 NOVEMBER 2020

Link Youtube
Ibadah

Tema

Pdt. Yakub Tri Handoko

Eksposisi Kitab Amos

IBADAH LIVE STREAMING SELURUH CABANG REFORMED EXODUS COMMUNITY
pk. 08.00 | 10.00 | 17.00

Pengkhotbah
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PANDUAN IBADAH BERSAMA KELUARGA
Reformed Exodus Community (REC),
01 November 2020
(Bila ingin mengadakan ibadah langsung,
bukan lewat live streaming)
1.

15 menit sebelum ibadah, kepala keluarga
(pemimpin ibadah) mengajak semua anggota keluarga untuk bersiap-siap. Tampilkan
teks Yohanes 13:34-35 di TV (atau dicetak/lewat HP saja) sambil memutar lagu Jesus Paid
It All - Kim Walker-Smith (https://youtu.be/
Ymkl0t0FOcw)

2. 5 menit sebelum ibadah, pemimpin ibadah
mengajak yang lain untuk mengambil saat
teduh
3. Ibadah dimulai. Pemimpin ibadah mengajak
semua anggota keluarga berdiri.
langsung diikuti dengan votum
“Ibadah ini kita mulai dengan keyakinan bahwa satu-satunya jalan menuju takhta karunia
Bapa sudah dibuka yaitu melalui pengurbanan Yesus Kristus yang sempurna di atas kayu
salib dan yang telah diterapkan ke dalam
hati kita oleh Roh Kudus. Turunlah atas kita
semua rahmat, berkat, dan anugerah dari
Allah Tritunggal dalam ibadah ini. Amin.”
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Jemaat dipersilakan duduk.
NKI 71 - Anugerah yang Ajaib
(https://youtu.be/1vcpxO2KDSM)
1
Sungguh besar anug’rah-Nya
Pembaru hidupku
Ku hilang buta bercela
Oleh-Nya ku sembuh.
2
Berkat anug’rahMu Tuhan
Akhirnya ku lega
Ketika hatiku sadar
Betapa indahnya.
Chorus
Jerat dosa Kaulepaskan
Engkau pun rela menebusku
Dan kasih-Mu tak terkira
Sungguh besar anug’rah-Mu
3
Di jurang yang penuh jerat
Terancam jalanku
Anug’rah ku pegang erat
Dan aman pulanglah.
Chorus
Jerat dosa Kaulepaskan
Engkau pun rela menebusku
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Dan kasih-Mu tak terkira
Sungguh besar anug’rah-Mu
Pengakuan Dosa Pribadi – Duduk
Kami telah berbuat dosa dan salah, kami
telah berlaku fasik dan telah memberontak,
kami telah menyimpang dari perintah dan
peraturan-Mu. (Daniel 9:5)
4
Ku dapat janji yang teguh
Ku harap sabda-Nya
Dan Tuhanlah perisaiku
Selama-lamanya.
Selama-lamanya.
Doa Pengakuan dosa dan Pembukaan
4. Pengakuan Iman Rasuli
(jemaat dipersilahkan berdiri)

Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Mahakuasa,
Khalik langit dan bumi.
Dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya
yang Tunggal, Tuhan kita.
Yang dikandung dari Roh Kudus,
lahir dari anak dara Maria.
Yang menderita sengsara di bawah pe-
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merintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut.
Pada hari yang ketiga bangkit pula
dari antara orang mati.
Naik ke surga, duduk di sebelah kanan
Allah Bapa yang Mahakuasa.
Dan dari sana Ia akan datang
untuk menghakimi orang yang hidup dan
yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan tubuh, dan hidup yang
kekal. Amin.
(Jemaat dipersilakan duduk)
5. Petunjuk hidup baru
“Kamu (Kita) semua adalah tubuh Kristus dan
kamu (Kita) masing-masing adalah anggotanya”. (1 Korintus 12:27) Karena itu “hendaklah kamu (kita) ramah seorang terhadap
yang lain, penuh kasih mesra dan saling
mengampuni, sebagaimana Allah di dalam
Kristus telah mengampuni kamu”. (Efesus
4:32)
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Nyanyian jemaat
KPPK 386 - Dasar Gereja yang Esa
(https://youtu.be/7zeugF4Tx-A)
1
Dasar g’reja yang esa, ialah Yesus Kristus,
yang dibangun oleh-Nya,
dengan air, firman-Nya,
Ia datang mencarinya,
jadi mempelai-Nya,
Dia korbankan darah-Nya,
menebus g’reja-Nya.
2
Semua umat Tuhan, bersatu dalam-Nya,
satu Tuhan seiman, satu permandian,
satu Nama kusembah, satu perjamuan,
dan satu pengharapan, kasih selamanya.
Chorus
Haleluya, puji Dia!
Yesus Kristus, Dasar g’reja!
Haleluya, puji Dia!
Yesus Kristus, Dasar g’reja!
3
Dilanda kesulitan, kerusuhan dunia,
jemaat diresahkan, dan tekanan berat,
kaum kudus menyerukan
“Berapa lamakah?”
Akhirnya malam duka, diganti t’rang cerah.
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Chorus 3x
Haleluya, puji Dia!
Yesus Kristus, Dasar g’reja!
Haleluya, puji Dia!
Yesus Kristus, Dasar g’reja!
6. Pujian Firman:
Dalam Kristus
(https://youtu.be/J_XgNZscCIw )
Verse
Dalam Kristus kuberikan
Kemuliaan atas kemenanganku
Sungguhku terpesona
akan kekuatan dan kuasaMu
Oh tak dapat ku mengukurnya
namun semuanya
Tak dapat menyamai anug`rahMu yang
kuterima
Chorus
Dalam Kristus kupercaya
Ada kemuliaan di balik salibMu
`Kan aku nyatakan kemenangan dari-Mu
Kekuatanku, harapanku, Dalam Kristus
7. Khotbah
Lampiran halaman 03.
8. Persembahan. Melalui transfer ke
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BCA 088 2825 777 a/n GKRI Exodus
Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya
kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai
persembahan yang hidup, yang kudus dan
yang berkenan kepada Allah: itu adalah ibadahmu yang sejati. – Roma 12:1
Ada Pengertian Bersama
(https://youtu.be/3ZOT0DCyOPo)
1
Dalam Roh kita berkumpul,
Ada pengertian bersama
Ini janji yang Dia berikan:
Bersatu di dalam-Nya
Dalam Yesus ada kasih
Roti Hidup Ia berikan
Ini janji yang Dia berikan:
Bersatu di dalam-Nya
Chorus
Kami memuji-Mu Tuhan
Berkat dan kasih-Mu nyata
Dalam-Mu kami dapatkan hidup
Dalam selamanya
Slama hidup kami rindu
Satu dalam Roh-Mu Tuhan
Kami percaya
Berkat-Mu tetap tuk selamanya.

58

E-Magazine
01 Nov 2020

PA N D U A N I B A D A H

2
Saat kita kan berkumpul
Bagi kasih pengertian
Kita dapat merasakan
Kesatuan dalam-Nya
Bersyukurlah pada Yesus
Kan berkat-Nya pada kita
Ia menuntun hidup kita
Oh, bersyukurlah!
9. Doa syafaat
Lampiran halaman 12
10. Pengumuman
11. Doxology
Puji Allah Bapa Putera
Puji Allah Rohul Kudus
Ketiganya Yang Esa
Pohon selamat sumber berkat
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